
 

 
 

Zamawiający: 
EKOSYSTEM Sp. z o.o. 

ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław 
 

  
 

L.dz. AXXZ.MC.15149/10/2016/W Wrocław, dnia 28.10.2016 r. 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 
 
 
 

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH  
NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:  

1. Formularz oferty wraz z załącznikami  

2. Projekt umowy 

3. Wzory formularzy potwierdzeń odbioru – załączniki nr 1 i 2 

4. Uchwała nr XXIX/643/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla – 
załącznik nr 3 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
tel. 071 75-86-900, fax 071 75-86-922, www.ekosystem.wroc.pl,  
e-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl. 
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z ustawą z 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą PZP”.  

 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
 
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wyko-

nawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego. 
 
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie, przyjmowania, prze-

mieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (rejestrowanych i nierejestrowanych) i pa-
czek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (po wyczerpaniu możliwości ich doręcze-
nia lub wydania adresatowi), w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
3. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 

1) Przesyłki listowe krajowe (gabaryt A i B): 
a) przesyłka zwykła – przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kate-

gorii,  
b) przesyłka zwykła priorytetowa – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,  
c) przesyłka polecona – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemiesz-

czaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub 
uszkodzeniem niebędąca przesyłką najszybszej kategorii, 

d) przesyłka polecona priorytetowa – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, 
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem za-
wartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii, 

e) przesyłka polecona ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka przyjęta 
za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 

f) przesyłka polecona priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – prze-
syłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za po-
kwitowaniem odbioru,  

przy czym: 
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach: 

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 
140 mm, 
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 325 mm, 
wysokości 20 mm, szerokości 230 mm. 

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach: 
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 325 mm, wy-
sokość 20 mm lub szerokość 230 mm, 
maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa 
niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może 
przekroczyć 600 mm. 
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2) Paczki pocztowe krajowe (gabaryt A i B): 
a) paczka – paczka rejestrowana niebędąca paczką najszybszej kategorii,  
b) paczka priorytetowa – paczka rejestrowana najszybszej kategorii,  
c) paczka ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczka rejestrowana przyjęta 

za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru, 
d) paczka priorytetowa ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – paczka rejestro-

wana najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za po-
kwitowaniem odbioru,  

przy czym: 
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:  

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 mm x 
140 mm,  
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, 
szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.  

Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:  
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub 
szerokość 500 mm lub wysokość 300 mm,  
maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym 
kierunku niż długość nie może przekroczyć 3000 mm, przy czym największy 
wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 

 
4. Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
 
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

64.11.00.00-0 – Usługi pocztowe, 
64.11.20.00-4 – Usługi pocztowe dotyczące listów, 
64.11.30.00-1 – Usługi pocztowe dotyczące paczek. 

 
6. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania zamówienia dysponować na terenie 

50% osiedli miasta Wrocławia co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczo-
nych pod wskazany adres zgodnie z § 4 ust. 14 projektu umowy. Wykaz granic osiedli 
zawiera Uchwała nr XXIX/643/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na 
osiedla – załącznik nr 3. 

 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
 
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na usługi. 

 
10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podsta-

wie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywa-
niem zamówienia. 

 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu;  
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia okre-

ślonej działalności zawodowej. 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru operatorów 
pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wyko-
nywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w ob-
rocie krajowym zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) w zakresie uprawniającym do wykonywania zamó-
wienia. 
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2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wy-
konawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia.  
 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
- warunek, o którym mowa w pkt 1.1. muszą spełniać wszyscy Wykonawcy składający 

ofertę wspólną,  
- warunek, o którym mowa w pkt 1.2. musi spełnić dowolny Wykonawca składający ofertę 

wspólną. 
 

4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiada-
jąca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. 

 
 
V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

- zgodnie z załącznikiem do formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia wa-
runki udziału w postępowaniu.  

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-
wienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warun-
ków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

 
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.  

 
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku ist-

nienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.  

 
5. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktual-
nych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-

darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
b) dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego 

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności gospo-
darczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym zgodnie z art. 
6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) 
w zakresie uprawniającym do wykonywania zamówienia. 

 
5.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. oświadczeń lub dokumentów, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

 
5.2. Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu postępowania, Zamawiający może 

na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub nie-
których ww. oświadczeń lub dokumentów, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
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6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przy-
należności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia kon-
kurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Za-
mawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, oświadczeń lub doku-

mentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub do-
kumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wąt-
pliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
9. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

PZP, wykluczy:  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wy-

kazał braku podstaw wykluczenia;  
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce ko-
mandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za prze-
stępstwo, o którym mowa w pkt 2;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzyw-
nami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowa-
dził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te infor-
macje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podej-
mowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiają-
cego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępo-
waniu;  
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłóce-
nie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Za-
mawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiega-
nia się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiega-
nia się o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16–20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dal-
szym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. 

 
11. W przypadku, gdy Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wy-

konawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10, Wykonawca 
nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 
oraz 16–20 ustawy PZP. Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli wobec wykonawcy, będą-
cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywa-
nia tego zakazu. 

 
 
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób upraw-
nionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wyko-

nawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. Oferty, umowy oraz oświadczenia i doku-
menty wymienione w rozdz. V (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) mogą mieć wyłącznie formę pisemną.  

 
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się nume-

rem sprawy określonym w SIWZ.  
 
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  
Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, 
fax 71/ 75-86-922, 
z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”. 

 
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyja-
śnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa po-
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wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo po-
zostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie interne-
towej, na której udostępniono SIWZ. 

 
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o któ-

rym mowa w pkt 5.  
 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpo-

wiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadcze-
nie Zamawiającego.  

 
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  
 
9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mo-

nika Cander, pokój 131, tel. 71 75-86-909. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 
się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawia-
jący nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kon-
takt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

 
 
VII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 900,00 zł (słownie: jeden 

tysiąc dziewięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert.  
 

2. Wadium może być wniesione w:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Ekosystem 
Sp. z o.o. w PKO BP S.A.:  
- dla Wykonawców krajowych 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468,  
- dla Wykonawców zagranicznych PL 85 1020 5226 0000 6502 0440 6468 BPKOPLPW, 
w terminie zapewniającym jego wpływ na rachunek bankowy do upływu terminu składania 
ofert. 

 
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu 
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skła-
dania ofert).  

 
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do 
oferty;  

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 
kopia w ofercie.  

 
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy PZP.  
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7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie 
odrzucona.  

 
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na po-

czet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.  

VIII. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą roz-

poczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  
 
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko 
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wyko-
nawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

 
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium.  
 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuże-

niem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wa-
dium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wa-
dium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami;  
2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-

prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia; 

3) formularz cenowy wg załącznika nr I;  
4) oświadczenie własne wykonawcy wg załącznika nr II; 
5) pisemne zobowiązanie wg załącznika nr III (jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innego 

podmiotu). 
 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowa-
nia Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty.  

 
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii doku-

mentów przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie.  

 
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę.  

 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, 
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.  

 
 
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  
w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych 
na rzecz Zamawiającego” oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

 
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone in-
formacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów 
oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie 
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

 
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne  
i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05), 
ich odtajnieniem.  

 
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 
Wykonawca, oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje sta-
nowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio ozna-
kowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwie-
raniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności proce-
dury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

 
16. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępo-

wania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad, jak wpro-
wadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane 
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu poprawności po-
stępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywa-
nych nie będą otwierane.  

 
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP, zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 
i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed ter-
minem składania ofert, w trybie przewidzianym w rozdz. VI. Przepisy ustawy PZP nie 
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przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, 
po terminie otwarcia ofert. 

 
 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, do dnia 07.11.2016 r. do godziny 1000 i zaadresować 
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdz. IX. 

 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 1 zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy, 

stosownie do art. 84 ust. 2 ustawy PZP.  
 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 we 

Wrocławiu – sekretariat I piętro, w dniu 07.11.2016 r. o godzinie 1030. 
 
5. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 
 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ekosystem.wroc.pl 

informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XI. Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferto-

wym sporządzonym wg wzoru załączonego do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za rea-
lizację przedmiotu zamówienia. 
 

2. Cena ofertowa brutto stanowić będzie całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przed-
miotu zamówienia, wyliczona w Zestawieniu kosztów zadania w oparciu o: 
a) podane przez Wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje 

przesyłek pocztowych (nadanych i zwróconych),  
b) ilości poszczególnych rodzajów przesyłek pocztowych (nadanych i zwróconych), 
c) opłaty miesięcznej za usługę odbioru przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego 

do placówek nadawczych Wykonawcy, 
d) okres trwania zamówienia w miesiącach, 
e) naliczony podatek VAT. 
 

3. Cenę ofertową netto i brutto, a także ceny jednostkowe netto należy podać w złotych pol-
skich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie określa zasad, według 
których należy zaokrąglać ceny. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena 

określona przez Wykonawcę nie będzie podlegać negocjacji.  
 
5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów 

i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). 
 
6. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
 



 

11/13 

7. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 
i nie będą podlegały zmianom. 

 
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zama-
wiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obo-
wiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadcze-
nie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podsta-

wie następujących kryteriów: 
a) cena ofertowa brutto – 60 %, 
b) termin płatności faktur – 40 %. 

 
2. Oceny ofert będą dokonane odrębnie w odniesieniu do każdego kryterium, poprzez przy-

znanie każdej ofercie i w każdym kryterium punktów wyrażających ocenę. 
 

3. W każdym kryterium oferta może uzyskać od 0 do 10 punktów. 
 

4. Kryterium „Cena” (C) punktowana będzie w następujący sposób: 
a) oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto otrzyma 10 punktów, 
b) pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone na podstawie wzoru: 

 
PC(i) = Cmin x 10 / C(i) 

gdzie: 
i – numer ocenianej oferty, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena ofercie „i”, obliczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert, 
C(i) – cena brutto oferty „i”. 

 
5. Kryterium „Termin płatności faktur” (T) punktowany będzie w następujący sposób: 

1) oferta, w której zaproponowano termin płatności faktur wynoszący 30 dni otrzyma 
10 punktów (w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje termin płatności faktury dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający przyjmie, że został zaproponowany termin wynoszący 30 dni), 

2) oferta, w której zaproponowano termin płatności faktur wynoszący minimum 14 dni 
otrzyma 0 punktów (w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje termin płatności faktury 
krótszy niż 14 dni lub dłuższy niż 14 dni, a krótszy niż 30 dni, Zamawiający przyjmie, 
że został zaproponowany termin wynoszący 14 dni). 

 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punk-

tów po przemnożeniu przez wagi przypisane poszczególnym kryteriom wg wzoru:  
 

P(i) = 60 % x PC(i) + 40 % x PT(i) 

gdzie: 
P(i) – końcowa, łączna liczba punktów przyznanych ofercie „i”, z dokładnością do czterech 

miejsc po przecinku, 
PC(i) – liczba punktów przyznanych ofercie „i” w kryterium „Cena”, 
PT(i) – liczba punktów przyznanych ofercie „i” w kryterium „Termin płatności faktur”. 
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XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy 

zobowiązany jest do dostarczenia: 
1) Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (zgodnie 

z § 12 projektu umowy), potwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Wyko-
nawcy „za zgodność z oryginałem”, 

2) Umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku skła-
dania oferty wspólnej), potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
„za zgodność z oryginałem”, 

3) Wykazu punktów odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres (zgodnie z § 4 
ust. 14 projektu umowy). 

 
3. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.  

 
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 
XIV. Aukcja elektroniczna 
 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
 
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 
1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Za-
mawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, wyko-
nawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). 

 
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
3. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, poinformować Za-

mawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zanie-
chaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przy-
sługuje odwołanie. 

 
4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
 
5. Na czynności, o których mowa w pkt 4, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawia-
jącego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogło-
szenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 
9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia  

o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Za-

mówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
 

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzy-
gnięte na korzyść jednej ze stron. 

 
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wyko-

nawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
 
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 


